
ALSO CLOUD MARKETPLACE
ADOBE STEP BY STEP



Start med og åpne My Marketplaces

2



Klikk på Edit Marketplace

3



Klikk på Add Services

4



   De9e skal du se

5



Velg 60 i ”Items per page”

6



   60 vil nå vises her

7



Gå til Vendors

8



Velg Adobe

9



Alle Adobe Services vises
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Klikk på ”Add all visible Services”

11



Alle Adobe Services legges til

12



Velg 60 i ”Items per page”

13



60 vil nå vises her

14



Velg Review T&C

15



Velg Accept

16



T&C er akseptert trykk Finish

17



Adobekontoen er nå klar til å bli oprettet

18



Åpne ditt firma på ACMP

19



Velg + New Service

20



Vær sikker på det er ditt firma som er markert

21



Velg Select service og søk etter 
Adobe Reseller Service

22



 Terms and CondiSons er allerede 
akseptert 

23



Tast inn firma opplysninger

24



Velg Next og Finish

25



Din konto er nå klar

26



Oppre9else av en kunde tenant

27



Velg + New Service

28



Vær sikker på det er kunden som er markeret

29



 Velg Select service og søk etter Adobe 
Organization Tenant

30



 Terms and CondiSons er allerede 
akseptert

31



 Legg inn kundens opplysninger, Email Address skal være en kunde-Email 
og det må ikke være den samme Email som er brukt på deres forhandler
 konto

32



Velg Next og Finish

33



Lukk bilde

34



Kundens konto er nå klar

35



Kunden får en mail fra Adobe

36



Mail fra Adobe med VIP number

37



Din kundes konto oppsetting skal avsluttes

38



Din kundes konto oppsetting skal avslu9es

39



Din kundes konto oppsetting skal avsluttes

40



Din kundes konto oppsettning skal avslu9es

41



42



Din kundes konto oppsettning skal avsluttes

43



44



Kundens konto er nå satt opp

45



Kundes kontoen er nå klar og det kan legges til 
services på kunden på ALSO Cloud Marketplace

46



Her har vi valgt Adobe InCopy for Teams

47



Når kunden logger inn på Adobe Admin center, blir man spurt 
om den ledige lisensen er Sl en selv eller en annen bruker.

48



Valget her er ”Nei, den er til en annen
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 Man kan her skrive E-mail på brukeren eller velge 
Bestem det senere

50



Man kan tildele servicen her når man har 
valgt  ”Bestem det senere”

51



Vi har her valgt en bruker

52



 Brukeren har ikke lengere bruk for lisensen 
velger vi ”Fjern bruker”

53



Bekre] at brukeren skal ^ernes ”Fjern bruker”

54



Man kan få litt forskellige billder opp i Admin Consollen

55



En Adobe service skal terminers innen 14 dager fra
 kjøpet ellers er avtalen bindende i 1 år, da det er viktig at man 

bruker knappen ”EarlyTerminaSon”

56



Verifiser termineringen din og trykk ”OK”

57






